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ПАСПОРТ 
бюджетно! программ районного 

бюджету па 2017 рж . , . 

Бдзмславсько! районноУ державно! адм1н1страц1я 

(КПКВК МБ) 

0312010 

(маймемування головного розпоряднмка) 

КУ " Бермславська ЦРЛ" 

0731 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 

(майменування в1дпов1далыюго вмкопавця) 

Багатопрофшьна стащонарпа медмчна допомога паселешоо 

Наказ М1Н1Стерства фшанав УкраГнн 26.08.14Л2836. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпоряджеиня голови Р Д л / ^ ^ ' А'З , " 

• -̂ У Бериславсько! районноГ державно! ащпшстрац)!: ' 
- (кайменування головного розлорядника контв 

: м1сцсвог6бюджету) ' ;Г . " ^ Д : ^ 
• наказ 

Фнтаисового управл1ння БериславськоГ районно! 
державно! адм1шстрац11 

(найменування м1Сцевого ф1нансового органу) 

4. Обсягбюджетпогопрмзпачешм /бюджетпмх асип1ува1т-31203,615тмс.грн.,утомучисл1загальногофонду-29419,бб5тмс.г^^^ 

5. гадставм для виконшшя бюджетно! программ; 
- Конститугпя Украшм (Закон в1д 28.06.1996 № 254/96); 
- Бюджетмий кодекс Украшм (Закон в!д 08.07.2010 № 2456-VI); 
- Закон Украшм "Про Державний бюджет Украшм на 2017 р1к" 
- Наказ М1н1стсрства охорони здоровя украпш в1д 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового перел1ку бюджетпих програм та результативних показнмк1в !х виконання для 
• Наказ М1н1стерства фшанс1в Укршни в1д 02.12.2014 № 1195 "Про затверджешм Стру1аурм кодувшпм гфограмноГ 
-Р1шешм сес1!районно! ради вщ 22 грудня 2016 року № 149 "Про райо1и1мй бюджет на 2017 р1к'' 
- Р1шення сесп районно! ради вщ 21 лютого 2017 року № 159 "Про внесешм зм1н до р1шення 12 сесп районно! ради VII скликшпм вщ 22 грудам 2016 року Л» 149 "Про ршЗонпий бюджет на 2017 р1к" 

6. Мета бюджетно! программ: Пщвищешм р1в1м падшим медмчно! допомоги та збереження здоров'я населения 

7. Подпрограмм, спрямовшп на досяшення мети, визмачсно! поспортом бюджетно! программ 

№з/п КПКВК КФКВК ; Назвапщпрофамм 

8-, Обсяги ф|'нансуван1М бюджетно! профамм у розр1з1 пЁапрограм та завдшп.: 
тис. фН. 

№ - КПКВК КФКВК Пщпрофама/завдання 
бюджетно! профами 

Загалышй 
фонд Спешальнмй фонд Разом 

1 2 3 4 • 5 6 7 





Забезпечекня издания 
паселеншо амбулаторио-. ; 

0312010 ' г::::;';:731 пол1клш1ч1Ю1 допомоги 
^аоезпечения иадаиня 
населению стащопарно! 
медично! допомоги 

29419,665 1783,950 31203,615 

9 Перелж репональних шльових програм, як1 виконуються у склад! бюджетно! програми 

Назва репонально! щльово! программ та . 
шдпрограмм КПКВК . Загальнмй фонд: Спсщальни 

• й фонд Разом 
1 - ^ 3 .•, . . 4 -

Л!кува1П1Я та запоб!гання серцево-судинних 
захворювань'на 2017-2021 роки 312010 . 30,000 •30,000 

10 Результативн! показники бюджетно! программ у розр!з! пщпрограм! завдань 

№з/п КПКВК Назва показпмка Одмнмщ 
вим!ру Джерело !нформац!! Значения 

показнмка 

0312010 

Забезпече1гня падаши населешно 
амбулаторно-пол!кл!н!чно! допомоги 
Забезпечення надаши населешпо 
стацюнарно! медмчно! 

Затрат 
К!льк!сть установ од. Статут 1 
К!льк!сть штапгах одиниць од. Штатнмй розпис 383,00 
у т.ч. Л1Кар1В од. Штатнмй розпис 69,75 
Кмьк!сть Л1Ж0К у звичайних од. Наказ № 260 в!д 176 
К!льк!сть л!жок у депних стац!онарах од. Наказ № 129 в!д 
Зовн!шня кубатура буд!вл! тис, куб. Техн!чна докуметащ'я 49,4 

Продусту 
К!льк!сть л!жко-дп!в у звичайних тис, од Статистичний анал!з 56,80 
К!льк!сть л!жко-дн!в у де1П1МХ тис, од ЗВ1ТН1СТЬ 0,40 
К!льк!сть л!карських в!дв!дувань(у ТИС. ос!б Зв!т лжувально- 170,00 
В т.ч. стоматолопв! зубпмх л!кар!в ТИС. ос!б Зв!т лжувалыю- 38,00 
К!льк!сть прол!кованих хвормх у тис. ос!б Статистичний анал!з 7.50 

Ефективност! 
Заваптажешгя л!жкового фонду у Статистичний анал1з- 100,00 
Завантажешнсть л!жкового фонду у % Зв1т л!кувалы10- 100,00 
Середпя тривал!сть л!кува111]з ДН1В 

Р!вень виявлення з^^с^^бйаш.^^1^^. ̂ -4 '.у*^!^ 

Статистичний апал!з 8,60 

Талон для реестращх 

С С Юллашев 




